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เปราะหอม 

ค าน า 

 เปราะหอม  Kaempferia  galanga L. จัดเป็นไม้ล้มลุก ที่มเีหง้าใต้ดิน รสร้อนหอม สรรพคุณ ใช้ขับ
ลม แก้ปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ บรรเทาอาการเจ็บคอ ใช้สระล้างศีรษะ เพ่ือป้องกันรังแค หรือใช้ต าพอก
บริเวณท่ีเป็นฝี ช่วยลดอาการอักเสบ ในบัญชียาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ได้จัดเปราะหอมเข้า
กลุ่มยาขับลม (ตัวยาช่วย ใช้ส่วนหัว) กลุ่มยาถ่ายหรือยาระบาย (ตัวยาช่วย ใช้ส่วนหัว) กลุ่มยาแก้ลมวิงเวียน 
(ตัวยาตรง ใช้ส่วนหัว)  กลุ่มยากษัยเส้น แก้ปวดเมื่อย (ตัวยาช่วย ใช้ส่วนหัว) นอกจากนี้ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ที่มีส่วนประกอบจากเปราะหอม ได้แก่ ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ ยาธาตุ
บรรจบ ยาเขียวหอม ยาประสะจันทน์แดง ยาประสะเปราะใหญ่ และยาประสะกานพลู 

 เปราะหอม  เป็นพืชที่อยู่ในสกุล Kaempferia วงศ์ Zingiberaceae ในประเทศไทยพบ 17 ชนิด มี ที่

นิ ยมใช้ เป็นสมุน ไพร ได้แก่  กระชายด า K. parviflora Wall. ex Baker เปราะหอม  K. galanga L.  

สารส าคัญที่พบในเหง้าเปราะหอม  พบสารกลุ่ม cinnamic acid derivatives สารกลุ่ม sulfonated 

diarylheptanoids ได้แก่ kaempsulfonic acid A และ kaempsulfonic acid B  นอกจากนี้สารสกัดเอทา

นอลจากเหง้ามีฤทธิ์ช่วยการสมานแผล (wound healing activity) ฤทธิ์ลดความดันโลหิต ช่วยให้หลอดเลือด

คลายตัว (vasorelaxant activity) และฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS depressant activity) สาร

สกัด80%เมทานอลจากส่วนเหง้ามีฤทธิ์ลดความอ้วนโดยการยับยั้ง cannabinoid CB1 receptor และมีฤทธิ์

ฆ่าตัวอ่อนของยุงได้หลายชนิด รวมถึง essential oil ที่ได้จากการสกัดเหง้า ด้วยวิธี hydro-distillation มี

ฤทธิ์ป้องกันยุงกัด 

 การศึกษาพืชสมุนไพรเปราะหอมครั้งนี้ ไม่มีความสับสนกับพืชชนิดอื่นๆ เพราะไม่มีสมุนไพรชนิดใดที่
มีชื่อเดียวกับเปราะหอม พบมีปรากฏใช้ในต ารับยาแผนไทยหลายขนาน โดยมีสรรพคุณขับลม แก้ปวดท้อง แก้
ท้องอืดท้องเฟ้อ และมีกลิ่นหอมจึงใช้แต่งกลิ่นในต ารับยาได้ดี ในบัญชียาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 
2556 ได้จัดเปราะหอมเป็นตัวยาช่วย เข้ากลุ่มยาขับลม กลุ่มยาถ่าย กลุ่มยากษัยเส้นแก้ปวดเมื่อย และตัวยา
ตรงในกลุ่มยาแก้ลมวิงเวียน นอกจากนี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีส่วนประกอบจากเปราะหอม ได้แก่ ยาหอม
ทิพโอสถ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ ยาธาตุบรรจบ ยาเขียวหอม ยาประสะจันทน์แดง ยาประสะเปราะ
ใหญ่ และยาประสะกานพลู นับว่าเปราะหอมเป็นสมุนไพรที่ส าคัญและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซ่ึง
ข้อมูลจากต ารับยาเหล่านี้รวมถึงประเด็นในเรื่องคุณค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย ความส าคัญในแง่เชิงเศรษฐกิจ 
และแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ จะใช้เป็นประเด็นส าคัญในการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะประกาศให้เป็น
สมุนไพรควบคุมหรือไม่ต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

เปราะหอม  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Kaempferia  galanga L. เป็นไม้ล้มลุก มีล าต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน 

เนื้อภายในของเหง้ามีสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใบเดี่ยว แทงขึ้นมาจากเหง้าใต้ดินประมาณ 2-3 ใบ 

และแผ่ราบไปตามพ้ืนดิน แผ่นใบรูปค่อนข้างกลม ปลายใบแหลม ส่วนโคนใบมนหรืออาจเว้าเล็กน้อย ก้านใบ

เป็นกาบ ดอกออกรวมกันเป็นช่อ ตรงกลางระหว่างใบ กลีบดอกสีขาวหรือสีขาวอมชมพูและมีแต้มสีม่วง ดอกมี

ใบประดับ 2 ใบ ผลแห้งแล้วแตก เปราะหอมเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชื้นพอเพียง เจริญเติบโต

ได้ดใีนที่ร่ม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน พอเข้าฤดูหนาวต้นและใบจะโทรมลงไป และพบได้มากทางภาคเหนือ 

 เหง้าของเปราะหอมพบสารกลุ่ม Cinnamic acid derivatives ได้แก่ ethyl cinnamate พบสาร

กลุ่ม Sulfonated diarylheptanoids ได้แก่ kaempsulfonic acid A และ kaempsulfonic acid B ส่วน 

essential oil ที่สกัดจากเหง้า พบสารกลุ่ม Cinnamic acid derivatives, Monoterpenoids และ 

Hydrocarbons นอกจากนี้ยังพบสารกลุ่ม Monoterpenoids อ่ืนๆ ได้แก่  3-carene, camphene, 

borneol, cineol สารกลุ่ม Cinnamic acid derivatives ได้แก่ cinnamaldehyde สารกลุ่ม Flavonoids 

ได้แก่ kaempferol และ kaempferide  การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าสารสกัดเอทานอลจากเหง้ามี

ฤทธิ์ช่วยการสมานแผล มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัว และฤทธิ์กดระบบประสาท

ส่วนกลาง ส่วนสารสกัด80%เมทานอลจากส่วนเหง้ามีฤทธิ์ลดความอ้วนโดยการยับยั้ง cannabinoid CB1 

receptor และมีฤทธิ์ฆ่าตัวอ่อนของยุงได้หลายชนิด ต ารายาระบุสรรพคุณของเหง้าใต้ดิน รสร้อนหอม ใช้ขับ

ลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แกเ้จ็บคอ ใช้สระล้างศีรษะ เพื่อป้องกันรังแค หรือใช้ต าพอกฝี ช่วยลดอาการอักเสบ 

 การประกาศให้เปราะหอมเป็นสมุนไพรควบคุมนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสม เนื่องจากพบการใช้
ประโยชน์ในต ารับยาแผนไทยโดยเฉพาะในบัญชียาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ได้จัดเปราะหอม
เป็นตัวยาช่วย เข้ากลุ่มยาขับลม กลุ่มยาถ่าย กลุ่มยากษัยเส้นแก้ปวดเมื่อย และตัวยาตรงในกลุ่มยาแก้ลม
วิงเวียน นอกจากนี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีส่วนประกอบจากเปราะหอม ได้แก่ ยาหอมทิพโอสถ ยาหอม
เทพจิตร ยาหอมนวโกฐ ยาธาตุบรรจบ ยาเขียวหอม ยาประสะจันทน์แดง ยาประสะเปราะใหญ่ และยาประสะ
กานพลู เปราะหอมจึงเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยาสูงและมีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัย ในเชิงเศรษฐกิจนิยม
น ามาสกัดน้ ามันหอมระเหยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการจ าหน่าย จึงควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และการปลูกทดแทน
ในสภาพธรรมชาติ รวมถึงต่อยอดแนะน าให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร โดยยังไม่
จ าเป็นต้องใช้มาตรการด้านกฎหมายไปควบคุมดูแล ให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนของหน่วยงานและผู้ประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง  
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ก. ขอ้มูลทั่วไป 

1)  ข้อมลูทางพฤกษศาสตร์ 

 ชื่อวทิยาศาสตร ์  Kaempferia  galanga L. 

 ชื่อพ้อง   Kaempferia galanga var. galangal,     
    Kaempferia galanga var. latifolia (Donn ex  

Hornem.) Donn 

ชื่อสามัญ  Sand Ginger, Aromatic Ginger, Resurrection Lily 

ชื่อพืน้เมือง เปราะหอมขาว, เปราะหอมแดง, หอมเปราะ (ภาคกลาง), ว่านหอม ว่าน
แผ่นดินเย็นว่านตีนดิน (ภาคเหนือ), เปราะ (ภาคใต้), ว่านนกยูง ว่าน
หาวนอน(เชียงใหม่), ซู (แม่ฮ่องสอน) 

ชื่อวงศ ์   Zingiberaceae    
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์ไมล้้มลกุ มีอายุราวหนึ่งปี มีล าต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อภายในของเหง้ามีสีเหลือง
อ่อน และมีสีเหลืองเข้มตามขอบนอก และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใบเดี่ยว แทงขึ้นมาจากเหง้าใต้ดินประมาณ 2-
3 ใบ และแผ่ราบไปตามพ้ืนดิน หรือวางตัวอยู่ในแนวราบเหนือพ้ืนดินเล็กน้อย เนื้อใบค่อนข้างหนา ลักษณะ
ของใบเป็นรูปค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปไข่ป้อม มีขนาดกว้าง 5-10 เซนติเมตร และยาว 7-15 เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลม ส่วนโคนใบมนหรืออาจเว้าเล็กน้อย บางครั้งอาจพบว่าขอบใบมีสีแดงคล้ าๆ มีขนอ่อนๆ อยู่บริเวณ
ท้องใบ ก้านใบมีลักษณะเป็นกาบ มีความยาว 1-3 เซนติเมตร ดอกออกรวมกันเป็นช่อ ขนาด 2-4 เซนติเมตร 
มีดอก 4-12 ดอก โดยออกดอกตรงกลางระหว่างใบ ดอกมีกลีบดอกสีขาวหรือสีขาวอมชมพูแต้มด้วยสีม่วง ใน
แต่ละดอกจะมีใบประดับ 2 ใบรองรับอยู่ โดยใบและต้นนั้นจะเริ่มแห้งเมื่อออกดอก ผลเป็นผลแห้งแล้วแตก 

(คณะอนุกรรมการจัดท าต าราอ้างอิงยาสมุนไพร, 2551) 

นิเวศวิทยาและเขตการกระจายพันธุ์ เป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชื้นพอเพียง 

เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่ม เจริญเติบโตในช่วงฤดูฝน พอย่างเข้าฤดูหนาวต้นและใบจะโทรมไป และพบได้มากทาง

ภาคเหนือ (คณะอนุกรรมการจัดท าต าราอ้างอิงยาสมุนไพร, 2551) 
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ตวัอยา่งพรรณไม้อา้งอิง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

       

Bunchuai K. 45442 (BKF) 

Bunchuai D.P. 100620 (BKF) 

Pooma R. 187478 (BKF) 
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วา่นเปราะหอม  Kaempferia  galanga L. 

ก. ลักษณะวิสัย  ข. เหง้าและราก  ค. ใบ  ง. ดอก  จ. เหง้าสด 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. 
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2)  ข้อมลูการศกึษาวจิยั 

 -  องค์ประกอบทางเคม ี

  พบสารกลุ่ ม  Cinnamic acid derivatives จากไรโซมของว่ าน เปราะหอม  ได้ แก่  ethyl p-

methoxycinnamate และ ethyl cinnamate (Othman et al., 2006; Lakshmanan et al., 2011) 

 พ บ ส า ร ก ลุ่ ม  Sulfonated diarylheptanoids ไ ด้ แ ก่  kaempsulfonic acid A แ ล ะ 

kaempsulfonic acid B จาก     ไรโซมของว่านเปราะหอม (Wang et al., 2013)  

 ใน essential oil ที่สกัดจากไรโซมของว่านเปราะหอม พบสารกลุ่ม Cinnamic acid derivatives, 

Monoterpenoids แ ล ะ  Hydrocarbons ได้ แ ก่  ethyl p-methoxycinnamate, methyl cinnamate, 

α,β-epoxy-carvone, carvone, eucalyptol, pentadecane  (de Almeida et al., 2008; Singh et al., 

2013) 

 นอกจากนี้ยั งพบสารกลุ่ม Monoterpenoids อ่ืนๆ ได้แก่   3-carene, camphene, borneol, 

cineol, 3-caren-5-one ส า ร ก ลุ่ ม  Cinnamic acid derivatives ได้ แ ก่  cinnamaldehyde แ ล ะ  p-

methoxycinnamic acid  สารกลุ่ม Flavonoids ได้แก่ kaempferol และ kaempferide (Singh et al., 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1 องค์ประกอบทางเคมีของว่านเปราะหอม  
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Plant parts Chemical groups Chemical substances References 

Rhizome Cinnamic acid 

derivatives 
 

ethyl p-methoxycinnamate 

Othman et al., 

2006 

Lakshmanan et 

al., 2011 

Rhizome Cinnamic acid 

derivatives 
 

ethyl cinnamate 

Othman et al., 

2006 

Rhizome Cinnamic acid 

derivatives 
 

methyl cinnamate 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Cinnamic acid 

derivatives 
 

p-methoxycinnamic acid 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Cinnamic acid 

derivatives 
 

cinnamaldehyde 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Sulfonated 

diarylheptanoids 
 

kaempsulfonic acid A 

Wang et al., 

2013 

Plant parts Chemical groups Chemical substances References 
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Rhizome Sulfonated 

diarylheptanoids 
 

kaempsulfonic  acid B 

Wang et al., 

2013 

Rhizome Monoterpenoids 

 

α,β-epoxy-carvone 

de Almeida et 

al., 

2008 

Rhizome Monoterpenoids 

carvone 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Monoterpenoids 

 

eucalytol 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Monoterpenoids 

 

3-caren-5-one 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Monoterpenoids 

 

3-carene 

Singh et al., 

2013 

Plant parts Chemical groups Chemical substances References 
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Rhizome Monoterpenoids 

 

borneol 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Monoterpenoids 

 

camphene 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Monoterpenoids 

 

cineole 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Hydrocarbons  

pentadecane 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Flavonoids 

 

kaempferol 

Singh et al., 

2013 

Rhizome Flavonoids 

kaempferide 

Singh et al., 

2013 

 

 -  การทดสอบฤทธิ์ทางเภสชัวทิยาหรือฤทธิท์างชวีภาพของวา่นเปราะหอม 

 ฤทธิ์ช่วยการสมานแผล (wound healing activity) 
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สารสกัดเอทานอลจากไรโซมของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ช่วยการสมานแผลที่เกิดจากการผ่าตัดแบบ 

excision  (แผลจากการถูกตัด), incision (แผลที่เป็นรอยเชือด) และแผลแบบ dead space wound (แผลที่

มีเนื้อตาย) ในหนูแรท โดยหนูแรทที่ได้รับสารสกัดขนาด 300 mg/kg ทางปาก แผลที่เกิดจากการผ่าตัดแบบ 

excision มีค่าเปอร์เซ็นต์การหดตัวของบาดแผลเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001) ในวันที่ 16 ของการ

ทดลอง โดยมีค่า 82.12.22% เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับ 2% gum acacia (68.871.28%) และเพ่ิมการ

เพ่ิมขึ้นของเนื้อเยื่อ มีระยะเวลาในการหายของบาดแผลแบบ epithelialization ลดลงเป็น 11.120.47 วัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (16.750.75 วัน) นอกจากนี้สารสกัดยังช่วยการสมานแผลจากแผลถูกยับยั้ง

กระบวนสมานแผลด้วย dexamethasone ในหนูกลุ่มที่ได้รับสาร dexamethasone ขนาด 0.17 mg/kg 

โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดและสาร dexamethasone มีค่าเปอร์เซ็นต์การหดตัว

ของบาดแผลเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001) ในวันที่ 16 ของการทดลอง โดยมีค่า 76.221.03% เทียบ

กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับสาร dexamethasone (67.022.12%) และมีระยะเวลาการเกิด epithelialization 

ลดลงเป็น 12.750.77 วัน เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับสาร dexamethasone (17.250.75 วัน) ส าหรับ

การสมานแผลผ่าตัดแบบ incision พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดและสาร dexamethasone มีค่า breaking 

strength อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001) โดยเพ่ิมขึ้นเป็น 292.611.72 กรัม เมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่

ได้รับสาร dexamethasone (166.037.45 กรัม ) ในกรณีของการช่วยสมานแผลแบบ dead space 

wound พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีค่า breaking strength ของ granulation tissue ค่าน้ าหนักแห้งของ 

granulation tissue และปริมาณสาร hydroxyproline ใน granulation tissue มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้

รับสารสกัด  และหนูที่ ได้ รับสารสกัดร่วมกับสาร dexamethasome มีค่ า breaking strength ของ 

granulation tissue และมีปริมาณสาร hydroxyproline ใน granulation tissue มากกว่ากลุ่มที่ได้รับสาร 

dexamethasome (Tara et al., 2006) 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidation activity) 

ไรโซมแห้งของว่านเปราะหอมในแหล่งของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดย

มีปริมาณกรดแอสคอร์บิกเท่ากับ 5.37+0.04 mg% มีปริมาณวิตามินอีเท่ากับ 0.0035+0.0005 mg% มี

ปริมาณสารแคโรทีนรวม เท่ากับ 1.91+0.02 mg% มีปริมาณสารแซนโทฟิลล์รวมเท่ากับ 1.59+0.02 mg% มี

ปริมาณสารแทนนินเท่ากับ 4.48+0.09 mg% มีปริมาณสารฟีนอลิกรวมเท่ากับ 26.4+0.11 mg% สารสกัดเม

ทานอลของไรโซมแห้ งของว่าน เปราะหอมมีค่ า antioxidant index เท่ ากับ  3.15+0.22 ในการวัด
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ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นจากปฏิกิริยา coupled oxidation ของสารแคโรทีนและกรดลิโนลีอิก 

(Chanwitheesuk et al., 2005) 

สารสกัด80%เมทานอลจากไรโซมแห้งของว่านเปราะหอม มีปริมาณสารฟีนอลิกเท่ากับ 0.41 g/100 

gDW (กรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัม) มีค่า TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity) ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS•+ และ DPPH เท่ากับ 4.78 และ 2.00 mmol/100 gDW (มิลลิโม

ลสมมูลของโทร๊อกซ์ต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัม) และมีค่า Ferric reducing antioxidant power (FRAP) 

เท่ากับ 0.87 µmol/100 gDW (ไมโคร โมลสมมูลของโทร๊อกซ์ต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัม) (Surveswaran et 

al., 2007) 

สารสกัดเมทานอลจากใบสดและไรโซมสดของว่านเปราะหอม มีปริมาณสารฟีนอลิกเท่ากับ 146+9 

และ 57+1  mgGAE/100g (มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนัก 100 กรัม) มีค่า AEAC (Ascorbic 

acid Equivalent Antioxidant Capacity) เท่ากับ 77+7 และ 17+1  mgAA/100g  (มิลลิกรัมสมมูลของ

กรดแอสคอร์บิกต่อน้ าหนัก 100 กรัม)  (Chan et al., 2008) 

มีงานวิจัยที่ศึกษาการใช้ตัวท าละลายต่างๆ เพ่ือเตรียมสารสกัดจากส่วนเหนือดิน (shoot) ของว่าน

เปราะหอม พบว่า สารสกัดน้ าของว่านเปราะหอมให้ค่าปริมาณสารฟีนอลิกมากที่สุด คือ  3.7+0.2 mgGAE/g 

(มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมของน้ าหนักแห้งของสมุนไพร) สารสกัด 70%acetone มีปริมาณสารฟลา

โวนอยด์รวมมากที่สุด คือ 2.8+0.2 mgQE/g (มิลลิกรัมสมมูลเควอซิตินต่อกรัมน้ าหนักแห้งของสมุนไพร ) 

ส าหรับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสารสกัด 70%acetone ให้ค่า FRAP มากที่สุด คือ 2.7+0.2 mgGAE/g 

และสารสกัดน้ าให้ค่า DPPH มากที่สุด คือ 1.5+0.1 mgGAE/g (Sulaiman et al., 2011) 

essential oil ที่ได้จากการสกัดด้วยวิธี hydro-distillation จากไรโซมสดของว่านเปราะหอมที่ได้ถูก

เลี้ ย งแบบ  conventionally propagation (CP) ซึ่ งมี อ งค์ป ระกอบทางเคมี ป ระกอบด้ วย  ethyl p-

metoxycinnamate (82%), ethyl cinnamate (9.69%), 3-carene (3.41%),  eucalyptol (1.6%), 

borneol (0.62%) และ pentadecane (0.57%)   และ in vitro propagation (IVP) ซึ่งมีองค์ประกอบทาง

เค มี ป ร ะก อ บ ด้ ว ย  ethyl p-metoxycinnamate (71.44%), ethyl cinnamate (18.14%), 3-carene 

(2.05%),  eucalyptol (2.70%), borneol (1.69%) และ pentadecane (1.46%)  พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระDPPH โดยมีค่ า IC50 (half inhibitory effective concentration) เท่ ากับ  26 และ 19.5 µg/ml 

ตามล าดับ เปรียบเทียบกับกรดแอสคอร์บิกที่ใช้เป็น positive control (6.6 µg/ml) ส าหรับฤทธิ์ต้านอนุมูล 
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H2O2 พบว่า CP essential oil และ IVP essential oil มีค่า IC50 เท่ากับ 29 และ 24.5 µg/ml ตามล าดับ 

(กรดแอสคอร์บิก มีค่า IC50 เท่ากับ 21.5 µg/ml) (Sahoo et al., 2014) 

ฤทธิ์ระงับปวด (anti-nociceptive activity) 

สารสกัดเมทานอลของว่านเปราะหอม ที่ถูกเตรียมโดยแช่สกัดรวมกันทั้งส่วนเหนือดินและไรโซม 

ขนาด 50, 100 และ 200 mg/kg  มีฤทธิ์ลดอาการปวดในหนูที่ถูกชักน าให้เกิดอาการปวดดิ้น (writhing) ด้วย

สาร acetic acid และลดอาการปวดจากการทดสอบด้วยวิธี formalin test, hot plate test และtail flick 

testได้ โดยการให้สารสกัดขนาด 200 mg/kg ทางปาก มีฤทธิ์ลดอาการปวดดีกว่าสาร aspirin ขนาด 100 

mg/kg ที่ให้ทางปาก แต่มีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดน้อยกว่า morphine ขนาด 5 mg/kg ที่ให้ทางใต้

ผิวหนัง และยา naloxone ขนาด 200 mg/kg ที่ให้ทางช่องท้อง การทดลองนี้ท าให้ได้ข้อมูลสนับสนุนว่ากลไก

การออกฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดผ่านทั้งทางระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาส่วนกลาง และน่าจะ

มีความเก่ียวข้องกับการระงับอาการปวดผ่านตัวรับโอปิออยด์ (opioid receptors) (Ridtitid et al., 2008) 

ฤทธิ์ลดความดันโลหิต ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัว (vasorelaxant activity) 

สารสกัดไดคลอโรมีเทนจากไรโซมของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ช่วยให้หลอดเลือด

คลายตัว โดยการให้สารสกัดขนาด 10, 33 และ 100 mg/ml ทางหลอดเลือดในหนูขนาดน้ าหนักตัว 200-250 

กรัม สามารถลดความดันเลือด (mean arterial pressure) ได้ ภายใน 5-10 หลังจากการให้สารสกัดในหนูที่

ถูกท าให้สลบ โดยผลของการลดลงของความดันเลือดมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารสกัด หลังจากการทดสอบ

ฤทธิ์แบบ bioassay-guided isolation พบว่าสาร ethyl cinnamae เป็นสารออกฤทธิ์ช่วยให้หลอดเลือด

คลายตัว ในขณะที่ ethyl p-metoxycinnamate ไม่มีฤทธิ์ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัว (Othman et al., 

2006) 

ความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดว่านเปราะหอม 

 สารสกัดเอทานอลจากไรโซมของว่านเปราะหอม ขนาด 5 g/kg โดยการให้ทางปาก ไม่มีความเป็นพิษ

เฉียบพลันในหนูแรท Sprague-Dawley ไม่พบการตายหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของน้ าหนักตัว

และน้ าหนักอวัยวะ ไม่พบการผิดปกติของพยาธิสภาพของเซลล์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหนูกลุ่มที่ได้รับสาร

สกัดและหนูกลุ่มควบคุม ส าหรับการทดสอบความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันในหนูที่ได้รับสารสกัดขนาด 25, 50 

และ 100 mg/kg ทางปากเป็นเวลา 28 วัน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของน้ าหนักตัวและน้ าหนัก

อวัยวะ ไม่พบผลปกติทางโลหิตวิทยา เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดและหนูกลุ่มควบคุมทั้ง
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หนูเพศผู้และเพศเมีย แม้จะมีการลดลงของลิมโฟไซต์ (lymphocyte count) ในหนูเพศผู้ที่ได้รับสารสกัด

ขนาด 50 และ 100 mg/kg แต่ไม่ปรากฎอาการทางคลีนิก ส าหรับการวิเคราะห์ค่าเคมีในเลือดพบว่าไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในหนูทั้ งเพศผู้และเพศเมีย ไม่พบพยาธิสภาพและความผิดปกติของเซลล์ 

(Kanjanapothi et al., 2004) 

ฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS depressant activity) 

สารสกัดเอทานอลจากไรโซมของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ลดการท างานของ motor activity ลดอัตรา

การหายใจ สูญเสียความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ และไม่รู้สึกปวด  (analgesia) โดยฤทธิ์ดังกล่าวมี

ความสัมพันธ์กับความเข้มข้น (dose dependent relationship) หนูที่ได้รับสารสกัดขนาด 25, 100 และ 

250 mg/ml โดยการฉีดเข้าทางช่องท้อง จะไม่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง หนูที่ได้รับสารสกัดขนาด 800 

และ 2000  mg/kg มีอาการสูญเสียความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ (screen grip) ในขณะที่หนูที่ได้รับ

สารสกัดขนาด 2000 mg/kg โดยการให้ทางช่องท้อง มีหนู 2  ตัวในจ านวน 4 ตัว ตายภายใน 24 ชั่วโมง ด้วย

อาการการหายใจล้มเหลว โดยพบว่าระบบการหายใจถูกกด มีอาการอัตราการหายใจลดลง และไม่เป็นจังหวะ

ปกติก่อนตาย อาการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง  (CNS depressant activity) 

หรือฤทธิ์สงบระงับประสาทส่วนกลาง (CNS sedative activity) การสูญเสียความสามารถในการจับหรือการ

ควบคุมกล้ามเนื้อแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle relaxant activity) 

 สารสกัดมีฤทธิ์ระงับปวดที่ความเข้มข้นสูง (2000 mg/kg) ซึ่งอาจจะเกิดจากการกดประสาท

ส่วนกลาง หรืออัมพาตของกล้ามเนื้อลาย (paralysis of skeletal muscle) สารสกัดที่ความเข้มข้นสูง (2000 

mg/kg) ท าให้ระบบหายใจล้มเหลวซึ่งอาจเป็นผลจากการกดระบบประสาทส่วนกลาง หรือการยับยั้งที่  

neuromuscular junction ในระบบประสาทส่วนปลาย (Kanjanapothi et al., 2004) 

สารสกัดเฮกเซนจากไรโซมของว่านเปราะหอม และสาร ethyl p-methoxycinnamate และ ethyl 

cinnamate มีฤทธิ์สงบระงับ (sedative activity) โดยหนู mice ที่สูดหายใจเอาสารสกัดเฮกเซน ขนาด 1.5 

และ 10 mg มีการลดลงของ locomotor activity อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสังเกตเห็นการสงบระงับและการผ่อน

คลาย ส าหรับสาร ethyl p-methoxycinnamate และ ethyl cinnamate พบว่ามีฤทธิ์สงบระงับ ที่ขนาด 

0.0014 และ 0.0012 mg ตามล าดับ (Huang et al., 2008) 

ฤทธิ์ลดความอ้วนโดยการยับยั้ง cannabinoid CB1 receptor  (anti-obesity activity) 
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สารสกัด80%เมทานอลจากไรโซมของว่านเปราะหอม ที่ความเข้มข้น 70 µg/ml มีฤทธิ์ยับยั้ง 

cannabinoid CB1 receptor อย่างปานกลาง ประมาณ 50-75% ซึ่งผลของการยับยั้ง cannabinoid CB1 

receptor จะลดความอยากอาหารและกระตุ้นเมทาบอลิสมของไขมัน (Yuliana et al., 2011) 

ฤทธิ์ฆ่าตัวอ่อนยุงและฤทธิ์ไล่ยุง (larvicidal andnrepellent activity against mosquitoes) 

สารสกัดเมทานอลจากไรโซมของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ฆ่าตัวอ่อนของยุง  Aedes aegypti, 

Ochlerotatus togoi และ Culex pipiens pallens โดยสามารถฆ่าตัวอ่อนของยุงได้ 100% (mortality) ที่

ความเข้มข้น 100 ppm (Yang et al., 2004) 

สารสกัดเฮกเซน และสารสกัดเมทานอลของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ฆ่าตัวอ่อนของยุงร าคาญ (Culex 

quinquefasciatus) โดยมีค่า LD50 (half maximal lethal concentration) เท่ากับ 42 และ 1052 mg/l 

ตามล าดับ (Choochote et al., 1999, Shaalan et al., 2005) 

essential oil ที่ได้จากการสกัดไรโซมของว่านเปราะหอม ด้วยวิธี hydro-distillation มีฤทธิ์ป้องกัน

ยุงกัด (ไล่ยุ Aedes aegypti) โดยมีระยะเวลาป้องกันนาน 0 - 30 นาที หากน าไปผสมกับ 10% vanillin จะ

ช่วยยืดระยะเวลาป้องกันยุงได้นานขึ้นระหว่าง 60 - 90 นาที (Choochote et al., 2007) 

สารสกัดเฮกเซนของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ฆ่าตัวอ่อน (larvicidal effect) ของยุงร าคาญ (Culex 

quinquefasciatus) โดยมีค่า LD50 (half maximal lethal concentration) เท่ากับ 42.33 ppm และมีฤทธิ์

ไล่ยุง (Culex tritaeniorhynchus) ซึ่งเป็นยุงน าโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis) (Kamaraj 

et al., 2011) 

ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค (anti-tuberculosis activity) 

สาร ethyl p-methoxycinnamate มีฤทธิ์ ยับยั้ งการเจริญ เติบ โตของเชื้ อ  Mycobacterium 

tuberculosis H37Ra และ H37Rv โดยมีค่า MIC (Minimal Inhibitory Concentration) เท่ากับ 0.485 

และ 0.242 mM ตามล าดับ เปรียบเทียบกับยา pyrazimamide (MIC เท่ากับ 0.81 mM) (Lakshmanan et 

al., 2011, GarcÍa et al., 2012) 

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย (anti-microbial activity) 

สารสกัดเอทานอลจากไรโซมของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus, 

Bacillus subtilis, Methicillin-Susceptible Coagulase-Negative Staphylococcus (MSCNS), 
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Methicillin-Resistant Coagulase-Negative Staphylococcus (MRCNS), Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa โดยมีค่า MIC เท่ากับ 1024, 2048, 2048, 2048, 2048 และ 2048 µg/ml 

ตามล าดับ (Garmana et al., 2014) 

ฤทธิ์ต้านชัก (anticonvulsant activity) 

สาร α,β-epoxy-carvone ซึ่งแยกได้จาก essential oil ของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ต้านชัก โดยให้

สาร α,β-epoxy-carvone ขนาด 300 และ 400 mg/kg ในหนู มีฤทธิ์ป้องกันการชักจากการกระตุ้นด้วยสาร 

pentylenetetrazole (PTZ) ได้ 75% และ 87.5% ตามล าดับ และสามารถป้องกันการชักแบบ tonic 

convulsion ที่กระตุ้นด้วย maximal electroshock (MES) ได้ 25% และ 100% ตามล าดับ สาร α,β-

epoxy-carvone สามารถเพ่ิมระยะเวลาการเกิดการชัก (latency for development of convulsion) ที่ถูก

กระตุ้ นด้ วย picrotoxin โดยสาร  α,β-epoxy-carvone ขนาด 300 และ 400 mg/kg สามารถเพ่ิ ม

ระยะเวลาการเกิดการชัก เป็น 833.6+91.2 วินาที และ 1136.0+64.2 วินาที ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มควบคุม (507.1+42.7 วินาที) และสามารถป้องกันการชักได้ 12.5% และ 87.5% ตามล าดับ ซึ่งกลไกการ

ป้องกันการชักอาจเกี่ยวข้องกับการลดการกระตุ้นของเซลล์ประสาท (nerve excitability) โดยเกี่ยวข้องกับ

การปิดก้ัน voltage-gated Na+ channel (de Almeida et al., 2008) 

ฤทธิ์ต้านมาลาเรีย (anti-malarial activity) 

สารสกัดเอทานอลจากใบของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย  Plasmodium falciparum 

chloroquine-resistant K1 และ chloroquine-sensitive 3D7 โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 9.7 และ 4.7 µg/ml 

ตามล าดับ (Thiengsusuk et al., 2013) 

 

ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง (anti-cancer activity) 

สารสกัดเอทานอลจากใบของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ เพาะเลี้ยง CL-6 

(Cholangiocarcinoma cell line), HepG2 (human hepatocarcinoma cell line) และ Hep-2 (human 

laryngeal carcinoma cell line) โด ย มี ค่ า  IC50 เท่ า กั บ  37.36+3.98, 115.47+26.23, 18.99+10.33 

µg/ml ตามล าดับ โดยมีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ HRE (human renal epithelial cell line) IC50 เท่ากับ 

119.20+14.91 µg/ml (Mahavorasirikul et al., 2010) 
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ฤทธิ์ต้ านอาการแพ้  (anti-allergic activity) และฤทธิ์ต้ านการอักเสบ (anti-inflammatory 

activity) 

สารสกัดเอทานอล สารสกัดน้ า และ essential oil จากไรโซมของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ต้านอาการ

แพ้ โดยยับยั้งการหลั่ง โดยยับยั้งการหลั่งเอนไซม์  β-hexosaminidase จากแกรนูลในเซลล์ RBL-2H3 

(basophile leukemia cell lines)  β-hexosaminidase เป็นเอนไซม์ที่ปล่อยออกมากับ histamine เมื่อ 

mast cells และ basophiles ถูกกระตุ้นด้วย antigen สารสกัดเอทานอล สารสกัดน้ า และ essential oil มี

ฤทธิ์ยับยั้ งการหลั่ งเอนไซม์  β-hexosaminidase โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 78.6, 49.5 และ 80.5 µg/ml 

เปรียบเทียบกับยา ketotifen fumarate (IC50 เท่ากับ 20.2 µg/ml) (Tewtrakul and Subhadhirasakul, 

2007) 

สารสกัดเอทานอล และสารสกัดน้ าจากไรโซมของว่านเปราะหอม มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง nitric oxide 

ในเซลล์ RAW264.7  ที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide (LPS) โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 22.2 และ 48.0 

µg/ml ตามล าดับ  เปรียบเทียบกับยา indomethacin ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 25.0 µM (Tewtrakul and 

Subhadhirasakul, 2008)  

สารสกัดคลอโรฟอร์มจากไรโซมของว่านเปราะหอม ขนาด 2 g/kg มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบในการ

ทดลอง carrageenan-induced rat paw edama ได้ 42.9% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการแยกสกัด

แบบติดตามฤทธิ์ของสารสกัด (bioactivity-guided isolation) พบว่า ethyl p-methoxycinnamate 

(EPMC) เป็นสารออกฤทธิ์ มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบในการทดลอง carrageenan-induced rat paw edama 

แบบขึ้นกับความเข้มข้น (dose dependent inhibition) มีค่า MIC (minimal inhibitory concentration) 

เท่ากับ 100 mg/kg นอกจากนี้สาร EPMC ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase 1 และ 2 แบบไม่

จ าเพาะ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 1.12 และ 0.83 µM ตามล าดับ ซึ่งผลจากการทดลองนี้อาจเสนอแนะได้ว่า ว่าน

เปราะหอมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase 1 และ 2 โดยมีสาร EPMC เป็นสาร

ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Umar et al., 2012) 

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร (anti-gastric ulcer activity) 

สารสกัดเมทานอลจากเปราะหอม ขนาด 100 mg/kg มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารใน

การทดลองที่กระตุ้นด้วยการใช้เอทานอลและกรดไฮโดรคลอริก การผูกกระเพาะอาหารที่ส่วน ไพโลรัส และ

การใช้อินโดเมธาซิน ซึ่งฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารมีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเกิดแผลใกล้เคียงกับยา
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ไซเมธิดีนขนาด 100 mg/kg นอกจากนี้สารสกัดมีฤทธิ์เพ่ิมแกสตริกมิวคัสในกระเพาะอาหาร (Wanajak K, 

1999) 

ผลของ ethyl p-methoxycinnamate (EPMC) ต่อการท างานของ CYP (cytochome P450) 

สาร EPMC ที่ ค วาม เข้ ม ข้น  2.42 mM ไม่ มี ค วาม เป็ น พิ ษต่ อ เซลล์ ตั บ  (primary cultured 

hepatocytes) แต่สามารถเหนี่ยวน าการแสดงออกของ CYP1A1 mRNA และ CYP1A2 mRNA ในเซลล์ตับ

ของหนูได้  นอกจากนี้สาร EPMC สามารถเพ่ิมการแสดงออกของ CYP2B9 mRNA และ CYP3A11 mRNA 

ได้แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ การแสดงออกของ CYP1A1 mRNA สามารถถูกกระตุ้นให้เพ่ิมขึ้นได้จาก B[a]A 

และ β-NF ซึ่งสาร EPMC กับสาร B[a]A และ β-NF จะเกิดการเสริมฤทธิ์เพ่ิมการแสดงออกของ CYP1A1 

mRNA ในเวลา 72 และ 48 ชั่วโมง ตามล าดับ ดังนั้นการบริโภคเปราะหอมอาจท าให้เกิดอันตรกิริยาของ

สมุนไพรกับยา หรือสมุนไพรกับสารต่างๆ ได้ (Sirisangtragul et al., 2011) 

ฤทธิ์อื่นๆ 

 ชาวซุนดา (Sundanese community) ในเขตชวาตะวันตก ประเทศอินโดนิเซีย ใช้เหง้าของว่าน

เปราะหอม รักษาอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ใช้เป็นยาบ ารุงหลังคลอดบุตร (Roosita et al., 2008) 

ชาวอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย ใช้ใบและไรโซม ในการรักษาอาการอาหารไม่ย่อย ขับลม 

อาการหวัด อาการเจ็บหน้าอกหรือเจ็บท้อง ปวดหัว  ปวดฟัน ปวดประจ าเดือน ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ใช้รักษา

รังแคและสะเก็ดแผลบนศีรษะ ใช้รักษาอาการท้องเสีย และใช้รักษาอาการพิษเมื่ออาเจียนเป็นเลือด (Tushar 

et al., 2010) 

สตรีชาวเผ่าม้งในเขตจังหวัดน่าน ภาคเหนือของประเทศไทย ใช้ไรโซมของว่านเปราะหอมโดยการชง 

(hot infusion) ดื่มรักษาอาการปวดประจ าเดื อน (dysmenorrhea) และใช้ เพ่ือบ ารุงเลื อด  (blood 

tonic/anemia) (Srithi et al. 2012) 

 โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ใช้ส่วนไรโซมของว่านเปราะหอมในต ารับยาอบสมุนไพร เพ่ือ

รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ รักษาอาการน้ ามูกไหลและหอบหืด ใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบ ารุงผิวในสตรีหลัง

คลอดบุตร (Chotchoungchatchai et al., 2012) 

 ชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ใช้ไรโซมของว่านเปราะหอม เป็น

สมุนไพรหนึ่งในต ารับรักษาอาการไม่สบายท้อง (dyspepsia) ขับลม (carminative, antiflatulent) โดยใช้ไร
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โซมของว่านเปราะหอมร่วมกับสมุนไพรอ่ืนบดและผสมกับขี้ผึ้งทาลงบนผิวหนังบริเวณท้อง (Neamsuvan et 

al., 2012) 

3)  ข้อมูลสถานภาพตามธรรมชาติและศักยภาพในการขยายพันธุ์ 

การเพาะปลูกและขยายพนัธุ ์

 เปราะหอมสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อจากเหง้าหลัก โดยท าในช่วงเดือนแรกในช่วงฤดูฝน 

ปรับสภาพพ้ืนที่โดยเตรียมดินร่วนที่ผสมเศษใบไม้แห้ง เช่น ใบก้ามปูหรือดินจากปุ๋ยพืชสดเพ่ือให้ใกล้เคียงกับใน

สภาพธรรมชาติมากที่สุด และลงปลูกเหง้าโดยฝังกลบในระดับผิวดินไม่ให้เหง้าที่ปลูกลงลึกจนเกินไปเพราะอาจ

ท าให้เหง้าเน่าได้ หลังจากมีใบใหม่ขึ้น 3-4 ใบ ควรหมั่นก าจัดวัชพืชและพรวนดิน และให้ปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยพืช

สด เดือนละ 1-2 ครั้ง  

ข. ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ 

 สรรพคุณทางยา     

 เหงา้ มีรสร้อนหอม สรรพคุณ ใช้แก้อาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลม บรรเทาอาการเจ็บคอ ใช้
สระล้างศีรษะ เพ่ือป้องกันรังแค ใช้ต าพอกบริเวณที่เป็นฝี จะช่วยลดอาการอักเสบ น้ าคัน้จากใบและเหงา้ใช้
ป้ายคอ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ ใช้ล้างศีรษะเพ่ือช่วยป้องกันการเกิดรังแค รักษาอาการหนังศีรษะแห้ง 
น้ ามนัหอมระเหย มีฤทธิ์ท าให้กล้ามเนื้อเรียบของล าไส้เล็กคลายตัว ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องและช่วยขับลม 
แก้อาการท้องอืด (วุฒิ  วุฒิธรรมเวช, 2540) 

ประโยชน์อืน่ ๆ 
              เหง้าเปราะหอมมีกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งกลิ่น ทางใต้นิยมน าหัวเปราะหอมใส่ในน้ าพริกเพ่ือให้มีกลิ่น
หอม ใบสดนิยมใช้เป็นผักจิ้ม 

 ต ารบัยาแผนโบราณหรอืบญัชยีาทีม่สีว่นผสมของวา่นเปราะหอม 

 1.  ยาหอมทิพโอสถ ยาผง ยาเมด็ ยาผง (รพ.) ยาเมด็ (รพ.)  

สูตรต ารับ ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย 1. ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัว
หลวง ดอกกระดังงา ดอกจ าปา ดอกบัวจงกลนี หัวแห้วไทย กระจับ แก่นฝาง แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาว 
แก่นจันทน์เทศ กฤษณา เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง แก่นสนเทศ เหง้าว่านน้ า เหง้ากระชาย 
หวัเปราะหอม ดอกค าไทย รากชะเอมเทศ แก่นสุรามฤต ล าต้นข่าต้น ลูกจันทน์ดอกจันทน์ หนักสิ่งละ 4 กรัม 
2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี 
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หนักสิ่งละ 2 กรัม  3. เทียนด า เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียน
เทียน เกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 1 กรัม  4. พิมเสน หนัก 2 กรัม การบูร หนัก 1 กรัม  

ค าแนะน า แก้ลมวิงเวียน ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 – 1.4 กรัม ละลายน้ า
กระสายยา เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง น้ ากระสายยาที่ใช้ น้ าดอกไม้หรือน้ าสุก  
ชนิดเม็ด รับประทานคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้งค าเตือน - 
ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ – ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละออง
เกสรดอกไม้ (ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2555) 

2.  ยาหอมเทพจติร ยาผง ยาเมด็ ยาผง (รพ.) ยาเมด็ (รพ.)  

สูตรต ารับ ในผงยา 366 กรัม ประกอบด้วย 1. ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง 
ดอกบัวขม ดอกบัวเผื่อน หนักสิ่งละ 4 กรัม ดอกมะลิ หนัก 183 กรัม 2. ผิวมะกรูด ผิวมะงั่ว ผิวมะนาว ผิวส้ม
ตรังกานูหรือส้มจุก ผิวส้มจีน ผิวส้มโอ ผิวส้มเขียวหวาน หนักสิ่งละ 4 กรัม ผิวส้มซ่า หนัก 28 กรัม 3. โกฐสอ 
โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ 4 
กรัม  4. เทียนด า เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียน เทียน เทียน
ตากบ หนักสิ่งละ 4 กรัม 5. ลูกจันทน์ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาวหรือ 
แก่นจันทน์ชะมด กฤษณา กระล าพัก ขอนดอก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย หัวเปราะหอม รากแฝกหอม หนัก
สิ่งละ 2 กรัม  6. พิมเสน หนัก 4 กรัม การบูร หนัก 1 กรัม  

ค าแนะน า แก้ลมกองละเอียด ได้แก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการท่ีรู้สึกใจหวิววิงเวียน 
คลื่นไส้ตาพร่าจะเป็นลม) ใจสั่นและบ ารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 
กรัม ละลายน้ าสุก เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง ชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 
กรัม เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง ค าเตือน – ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาใน
กลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) – ควรระวัง
การใช้ยาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของ
การบูรและเกิดพิษได้ – ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ (ประกาศคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2555) 

3.  ยาหอมนวโกฐ ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเมด็ (รพ.)  

สูตรต ารับ ในผงยา 212 กรัม ประกอบด้วย 1. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา 
โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ 4  กรัม  2. เทียนด า เทียนแดง เทียนขาว 
เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 4 
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กรัม  3. เปลือกสมุลแว้ง หญ้าตนนก รากแฝกหอม เปลือกชะลูด หวัเปราะหอม กระล าพัก ขอนดอก เนื้อไม้
กฤษณา หนักสิ่งละ 4 กรัม  4. เหง้าขิงแห้ง ดอกดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู หนักสิ่งละ 3 
กรัม  5. หัวแห้วหมู ลูกกระวาน ดอกกานพลู ดอกจันทน์ลูกจันทน์ เปลือกอบเชยญวน ลูกผักชีลา แก่นสน 
หนักสิ่งละ 4 กรัม  6. แก่นสักขี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม เถา
บอระเพ็ด หนักสิ่งละ 4 กรัม 7. เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ 4 กรัม 
8. เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 4 กรัม  9. พิมเสน หนัก 1 กรัม  

ค าแนะน า  1. แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ 2. แก้ลมปลายไข้ 
(หลังจากฟ้ืนไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบือ่อาหาร ท้องอืดและอ่อนเพลีย)  

ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรมั ละลายน้ ากระสาย เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 
ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง น้ ากระสายยาที่ใช้ • กรณีแก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) 
ในผู้สูงอายุใช้น้ าลูกผักชี (15 กรัม) หรือเทียนด า (15 กรัม) ต้มเป็นน้ ากระสายยา • กรณแีก้ลมปลายไข้ 
(หลังจากฟ้ืนไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืดอ่อนเพลีย) ใช้ก้านสะเดา (33 ก้าน 
หรือ 15 กรัม) ลูกกระดอม (7 ลูก หรือ15 กรัม) และเถาบอระเพ็ด (7 องคุลีหรือ 15 กรัม) ต้มเป็นน้ ากระสาย
ยา 6 • ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าสุกแทน ชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อ
มีอาการ ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้  

ค าเตือน – ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยา
ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) – ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ 
(ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2555) 

 4.  ยาธาตบุรรจบ ยาแคปซลู ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซลู (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลกูกลอน (รพ.)  

สูตรต ารับ ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย 1. เนื้อลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม  2. โกฐก้านพร้าว หนัก 
8 กรัม 3. เหง้าขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทียนด า เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนเยาวพาณี 
เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดอกกานพลู เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดีปลี 
หวัเปราะหอม การบูร หนักสิ่งละ 4 กรัม  

ค าแนะน า บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็น
มูก หรือมีเลือดปนและท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้  

ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ ากระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อน
อาหาร เมื่อมีอาการ เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ ากระสายยา วันละ 3 ครั้ง 
ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ น้ ากระสายยาที่ใช้ • กรณบีรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจาก
การติดเชื้อ ใช้เปลือกแคหรือเปลือกสะเดา หรือเปลือกลูกทับทิมต้ม แทรกกับน้ าปูนใสเป็นน้ ากระสายยา • ถ้า
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หาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าสุกแทน ชนิดลูกกลอนและชนิดแคปซูล ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 
3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อน
อาหาร เมื่อมีอาการ ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้ ค าเตือน – ควรระวังการรับประทาน
ร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
– ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิด
การสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ – ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการ
ไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์ (ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ, 
2555) 

 5.  ยาเขยีวหอม ยาผง ยาเมด็ (รพ.) ยาผง (รพ.)  

สูตรต ารับ ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย ใบพิมเสน ใบผักกระโฉม ใบหมากผู้ใบหมากเมีย ใบ
สันพร้าหอม รากแฝกหอม หัวเปราะหอม แก่นจันทน์ขาวหรือจันทน์ชะมด แก่นจันทน์แดง ว่านกีบแรด ว่าน
ร่อนทอง เนระพูสีพิษนาศน์ มหาสด า ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 5 กรัม  

ค าแนะน า 1. บรรเทาอาการไข้ร้อนในกระหายน้ า 2. แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จาก
หัดและอีสุกอีใส) ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ ากระสายยา ทุก 4 – 6 
ชั่วโมง เมื่อมีอาการ เด็กอายุ 6 – 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ ากระสายยา ทุก 4 – 6 
ชั่วโมง เมื่อมีอาการ น้ ากระสายยาที่ใช้ • กรณบีรรเทาอาการไข้ร้อนในกระหายน้ า ใช้น้ าสุก หรือน้ าดอกมะลิ
เป็นน้ ากระสายยา • กรณีแก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส ละลายน้ ารากผักชีต้ม เป็นน้ ากระสายยาทั้งรับประทานและ
ชโลม  

หมายเหตุ การชโลมใช้ยาผงละลายน้ า 1 ต่อ 3 แล้วชโลม (ประพรม) ทั่วตามตัวบริเวณท่ีตุ่มใสยังไม่
แตก ชนิดเม็ด ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ค าเตือน – ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้
ละอองเกสรดอกไม้ - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ - ไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็น
ไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดี
ขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ (ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2555) 

 6.  ยาประสะจนัทนแ์ดง ยาแคปซลู ยาผง ยาเมด็ ยาแคปซลู(รพ.) ยาผง(รพ.) ยาเมด็(รพ.)  

สูตรต ารับ ในผงยา 64 กรัม ประกอบด้วย 1. แก่นจันทน์แดง หนัก 32 กรัม 2. รากเหมือดคน ราก
มะปรางหวาน รากมะนาว หวัเปราะหอม โกฐหวับัว แก่นจันทน์เทศ แก่นฝางเสน หนักสิ่งละ 4 กรัม  3. เกสร
บัวหลวง ดอก บุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ 1 กรัม  
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ค าแนะน า บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้ร้อนในกระหายน้ า ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง ผู้ใหญ่ 
รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ ากระสายยา ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 
มิลลิกรัม ละลายน้ ากระสายยา ทุก 3 - 4 ชั่วโมง น้ ากระสายที่ใช้ ใช้น้ าสุก หรือน้ าดอกมะลิ ชนิดเม็ด และชนิด
แคปซูล ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 
มิลลิกรมั ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ค าเตือน – ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ – ไม่แนะน าให้ใช้ใน
ผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - กรณีบรรเทาอาการไข้ร้อนใน
กระหายน้ า หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้วอาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์ (ประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2555) 

7. ยาประสะเปราะใหญ่ ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซลู(รพ.) ยาผง(รพ.) ยาเมด็(รพ.)  

สูตรต ารับ ในผงยา 80 กรัม ประกอบด้วย  1. หวัเปราะหอม หนัก 40 กรัม 2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐ
หัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทียนด า เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน ลูกจันทน์ 
ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกพิกุล เกสร
บัวหลวง หนักสิ่งละ 2 กรัม  

ค าแนะน า ถอนพิษไข้ตานซางส าหรับเด็ก ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผงและชนิดเม็ด เด็ก อายุ 1-5 ป ี
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ ากระสายยา ทุก 3 - 4 ชั่วโมง น้ ากระสายยาที่ใช้ • 
น้ าดอกไม้ เทศหรือน้ าสุก ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล เด็ก อายุ 6 – 12 ปี (รพ.) รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 
3 - 4 ชั่วโมง  

ค าเตือน - ควรระวังในการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม(anticoagulant) และ ยา
ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ – ไม่
แนะน าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็น
เวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ (ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2555) 

8.  ยาประสะกานพลู ยาแคปซลู ยาผง ยาเมด็ ยาผง(รพ.)  

สูตรต ารับ ในผงยา 250 กรัม ประกอบด้วย 1. ดอกกานพลู หนัก 125 กรัม  2. เปลือกซิก หนัก 10 
กรัม เหง้าขมิ้นชัน หนัก 8 กรัม เปลือกเพกา เปลือกขี้อ้าย หนักสิ่งละ 4 กรัม 3. เหง้าขิงแห้ง ดอกดีปลี หนักสิ่ง
ละ 3 กรัม เหง้าไพล รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู หนักสิ่งละ 2 กรัม พริกไทยล่อน หนักสิ่งละ 1 
กรัม เหง้าว่านน้ า หัวกระชาย การบูร หนักสิ่งละ 4 กรัม  4. รากแฝกหอม หัวเปราะหอม รากกรุงเขมา ใบ
กระวาน ลูกกระวาน ลูกผักชีลา หนักสิ่งละ 4 กรัม ลูกจันทน์ หนักสิ่งละ 8 กรัม  5. เทียนด า เทียนขาว โกฐสอ 
โกฐกระดูก หนักสิ่งละ 4 กรัม  6. รากข้าวสาร หนัก 8 กรัม รากแจง หนัก 4 กรัม 7. ก ามะถันเหลือง หนัก 4 
กรัม  
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ค าแนะน า บรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เนื่องจากธาตุไม่ปกติ ขนาด
และวิธีใช้ ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ ากระสายยา วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ น้ า
กระสายยาที่ใช้ • ใช้ไพลเผาไฟพอสุก ฝนกับน้ าปูนใสเป็นน้ ากระสาย • ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าสุก
แทน ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเมื่อมีอาการ ข้อห้ามใช้ 
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้ ค าเตือน – ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ (ประกาศคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2555) 

ค. ขอ้มูลเชิงเศรษฐกจิ 

 เปราะหอม พบมีจ าหน่ายในร้านขายยาแผนโบราณในรูปสมุนไพรแห้ง จากร้านบ้านสมุนไพรโอสถ ใน
ราคา 250 บาท/กิโลกรัม ส ารวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  และจากร้านโรงงานโชคชัยพาณิชย์ ในราคา 300 บาท/กิโลกรัม  
  
 เปราะหอมในรูปผลติภณัฑย์าส าเร็จรปูพบมจี าหนา่ยหลายชนดิ เช่น   
 -  สบูเ่ปราะหอม Hariyoon Soap (http://www.xn--42caj6hbbd2bbc3a8ggc.com/) 
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ชื่อการค้า / ผู้ผลิต Hariyoon soap 
 ส่วนประกอบ   เปราะหอม   

สรรพคุณ   ลดเลือน กระฝ้า รอยด่างด า 
วิธีใช้    ใช้ท าความสะอาดผิวกาย 
ขนาดบรรจุ   70 กรัม 
ราคา    35 บาท 
 
 
 
- มาร์คเปราะหอม ผวิกระชบัดูอ่อนเยาว์ (http://www.sinabeauty.com/) 

 

 

 

 

 

ชื่อการค้า / ผู้ผลิต Hariyoon soap 
 ส่วนประกอบ   เปราะหอม   

สรรพคุณ   ช่วยผลัดเซลล์ผวิเก่า ถนอมผิวให้ดูสดใส เนียนนุ่มน่าสัมผัส และกลิ่นหอม 
วิธีใช้    ใช้พอกผิวหน้าและผิวกาย 5 นาที ก่อนการอาบน้ าตามปกติ  
ขนาดบรรจุ   100 กรัม 
ราคา    159 บาท 
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ง. ประเดน็ทางกฎหมายและกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

 ยังไม่มีกฎหมายโดยตรงที่ห้ามหรือจ ากัดการมีไว้ในครอบครองของสมุนไพรเปราะหอม ตามท่ีระบุใน
กฎหมายป่าไม้ 

 ส าหรับประเด็นทางกฎหมาย กฎหมายของไทยที่ส าคัญและเก่ียวข้องโดยตรงต่อพืชสมุนไพรตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งได้เป็นกฎหมายภายในประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
กฎกระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่มีผลระหว่างประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก ได้แก่ อนุสัญญาต่าง ๆ 
นอกจากนี้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิชุมชน ที่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมกับมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และรัฐต้องด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาของไทย 
อีกท้ังส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือให้เกิดความรู้และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (ท่ีมา : รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) 

กฎหมายภายในประเทศ   

พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พุทธศักราช 2484 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรในหลายประเด็น เช่น ระบุว่า “ของป่า” หมายความว่า 
บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ  คือ 1) ไม้ รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ ามันไม้ ยางไม้ 
ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดจากไม้ และ 2) พืชต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดจากพืชนั้น พร้อมทั้งออกพระราช
กฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้ามและของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 ภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งของ
ป่าในที่นี้หมายรวมถึงสมุนไพร  

ส าหรับเปราะหอม ยังไม่ถูกจัดเป็น ไม้หวงห้ามธรรมดา ประเภท ก. ได้แก่ไม้ซึ่งการท าไม้จะต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม้หวงห้ามพิเศษ 
ประเภท ข. ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน  

พระราชบญัญตัคิุ้มครองและสง่เสริมภมูปิัญญาการแพทยแ์ผนไทย พทุธศกัราช 2542 
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 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่มที่ 116 ตอนที่ 120 ก  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542  และมีผลบังคับใช้เมื่อ  วันที่ 26 
พฤษภาคม 2543 เพ่ือให้มี มาตรการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน ชุมชนและองค์กรเอกชนต่างๆ ตระหนัก
ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนาและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน พระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดข้ึนสืบเนื่องมาจากอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะประเด็นการอนุรักษ์และการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น 
ต าราการแพทย์แผนไทย ซึ่งประเทศไทยมีสูตรต ารับยาไทยจ านวนมาก แต่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปญัญาดังกล่าว จึงเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ให้บุคคล โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ต้องการน า
องค์ความรู้ไปพัฒนา ท าให้เกิดการผูกขาด และแสวงหาก าไรภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้
สมุนไพรยังเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ จึงจ าเป็นต้องการการคุ้มครองไปพร้อมๆ กันกับถิ่นที่อยู่ จึงอาจ
กล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นกฎหมายด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยมุ่งเน้นการก าหนดมาตรการในการคุ้มครองและส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนและองค์กรเอกชน
ต่างๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พัฒนาและการใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นการคุ้มครองซึ่งทรัพยากรโดยตรงตลอดจนคุ้มครอง
พ้ืนที่ โดยได้ก าหนดให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการประกาศสมุนไพรควบคุม ตรวจสอบการครอบครอง 
การใช้ประโยชน์ การดูแลเก็บรักษาและการขนย้ายสมุนไพร รวมทั้งการห้ามวิจัย ส่งออก จ าหน่ายและการ
แปรรูป โดยมิได้รับอนุญาต ส่วนการคุ้มครองพ้ืนที่เป็นการจัดท าแผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพร โดย
ภาคเอกชนสามารถขอรับความช่วยเหลือในการอนุรักษ์ที่ดินที่เป็นแหล่งก าเนิดสมุนไพร รวมทั้งสามารถ
ก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคลสามารถเข้าไปในเขตอนุรักษ์ ตลอดจนการก าหนดให้มีการป้องกัน 
ระงับ และการบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดแก่สมุนไพร การห้ามครอบครอง การปลูกสร้าง 
การตัด การโค่น การแผ้วถาง เผาหรือการท าลายต้นไม้ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ต่าง ๆ อีกด้วย 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข สามารถออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้สมุนไพร ที่มีค่าต่อการศึกษาหรือ
วิจัยหรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  หรืออาจจะสูญพันธุ์  เป็นสมุนไพรควบคุม  ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข 
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพร ควบคุม ได้แก่ กวาวเครือ 2 ชนิด (species) คือ 
กวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) กวาวเครือด า (Mucuna macrocarpa Wall.) และ 2 ชนิดย่อย 
(varieties) คือ กวาวเครือขาว ชนิดย่อย Pueraria candollei Graham & Benth. var. mirifica (Airy Shaw 
& Suvat.) Niyomdham และกวาวเครือขาวชนิดย่อย Pueraria candollei Graham & Benth. var. 
candollei  ซึ่งก าหนดให้  

 1) ผู้ครอบครอง  ใช้ประโยชน์  ดูแล เก็บรักษาหรือขนย้ายกวาวเครือ ที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติหรือ
การปลูกเกินกว่าจ านวนหรือปริมาณที่ประกาศก าหนด  ต้องแจ้งจ านวนและปริมาณแก่นายทะเบียน ณ ส านัก 
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งานนายทะเบียนกลาง (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) หรือส านักงานนายทะเบียน
จังหวัด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด)  ในเขตท้องที่  ภายใน  60 วัน  นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2549 

 2)  ผู้ปลูกกวาวเครือ เพ่ือการศึกษาวิจัยหรือส่งออก การจ าหน่ายหรือแปรรูปเพ่ือการค้า ต้องแจ้ง
สถานที่ปลูก ปริมาณ และวันที่ปลูกพร้อมหลักฐานให้แก่นายทะเบียน 

  การคุ้มครองสมนุไพรและบรเิวณถิน่ก าเนดิของสมนุไพร มีมาตรการด าเนินการในพ้ืนที่ 3 ประเภท 
ดังนี้ 

 พื้นที่เขตอนุรักษ์   เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นก าเนิดของสมุนไพร ในพ้ืนที่
เขตอนุรักษ์ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ หรืออาจได้รับผลกระทบ 
กระเทือนจากการกระท าของมนุษย์ได้โดยง่าย คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
เรียกว่า “แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพร” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดท าและเสนอให้
พิจารณา แผนฯดังกล่าว  ท าให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันของส่วนราชการ  และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ในอันที่จะรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าของ
สมุนไพรในพ้ืนที่บริเวณนั้น  ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรใน
พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2551-2553 (แผนระยะสั้น) แล้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 

 พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ พ้ืนที่นอกเขตอนุรักษ์ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ  หรือที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่อาจถูกท าลาย หรืออาจได้รับผลกระทบ   กระเทือนจากการกระท าของมนุษย์ หรือมีการเข้าไป
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอันมีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือมีการลดลงของพันธุกรรมหรือพ้ืนที่ที่
ทางราชการมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในพ้ืนที่นั้น   สามารถก าหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสมุนไพร เพ่ือ
ประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร หรือ
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 

 ที่ดนิของเอกชน เพ่ือสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร หรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร สามารถน าที่ดินนั้น
ไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียน   เพ่ือขอรับความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุนต่อไป 

พระราชบญัญตัิอทุยานแหง่ชาต ิพุทธศักราช 2504 

 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฯ มีประเด็นที่เก่ียวข้องกับพืชสมุนไพร คือ หมวด 3 การคุ้มครอง
และการดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ  มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด (1) ยึดถือหรือ
ครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า (2) เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใดๆ ให้เป็น
อันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพซึ่งยางไม้ น้ ามันยาง น้ ามันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน (3) น าสัตว์
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ออกไป หรือท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ (4) ท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือท าให้
เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย (5) เปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย บึง ท่วมท้นหรือ
เหือดแห้ง (6) ปิดหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก (7) เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใดๆ ให้เป็น
อันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพซึ่งกล้วยไม้ น้ าผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว (8) เก็บหรือท าด้วย
ประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของพืชสมุนไพรทั้งหมด 
นอกจากนี้ยังมีเง่ือนไขประกอบการเข้าไปท าการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ยังระบุไว้ว่า ผู้
ได้รับอนุญาตให้ท าการศึกษาวิจัย หรือเก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรชีวภาพ  หรือทรัพยากร
พันธุกรรมด้านป่าไม้ แล้วน าผลการวิจัยและ/หรือตัวอย่างไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ (copy right) หรือทะเบียน
สิทธิบัตร (patent) หรือทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property right) หรือทะเบียนการค้า 
(trade mark) หรือทะเบียนอ่ืนตามกฎหมาย  เพ่ือผลิตเป็นอุตสาหกรรมหรือทางการค้า หรือพิมพ์ผลงานเพ่ือ
จ าหน่าย ต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนจึงจะด าเนินการได้ และให้ถือว่า
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและทะเบียนการค้านั้นเป็นสมบัติร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช และต้องท าความตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายหน้าให้กับ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นกรณี ๆ ไป 

พระราชบญัญตัสิวนปา่ พทุธศักราช 2535 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพืชสมุนไพร ตัวอย่างเช่น ระบุว่า 
“สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือท าการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้  “ต้นไม้” หมายความว่า ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ จากเนื้อไม้และ
หมายความรวมถึงต้นไม้ที่ข้ึนอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย 
นอกจากนี้ยังระบุว่า “ไม”้ หมายความว่า ต้นไม้ และหมายความรวมถึง (1) ส่วนใด ๆ ของต้นไม้ ไม่ว่าจะถูก
ตัด ทอน เลื่อย ใส ผ่า ถาก ขุด อัด หรือกระท าด้วยประการอ่ืนใดหรือไม่ และ (2) ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วย ต้นไม้ หรือส่วนใด ๆ ของต้นไม้  ในมาตรา 10 ในการท าไม้ที่ได้มาจาก
การท าสวนป่า ผู้ท าสวนป่าอาจตัด หรือโค่นไม้ แปรรูปไม้ ค้าไม้ มีไม้ไว้ในครอบครอง และน าไม้เคลื่อนที่ผ่าน
ด่าน ป่าไม้ได้ แต่การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และมาตรา 11 ก่อนการตัดหรือ
โค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า ให้ผู้ท า สวนป่าแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง และ เมื่อแจ้งแล้วให้ผู้ท าสวนป่าด าเนินการตัดหรือโค่นไม้ดังกล่าวได้ การแจ้งและการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด ในการนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไข
อ่ืนใด ที่ผู้ท าสวนป่าต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการตัด หรือโค่นไม้ การตี ตอก หรือประทับตรา ที่ไม้ไว้ด้วยก็ได้ ซ่ึง
นโยบายในการส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้าในที่ดินของรัฐและของเอกชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนี้มิได้มีบทบัญญัติรองรับและ
คุ้มครองสิทธิการท าไม้หวงห้ามที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่า สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสวนป่า เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าดังกล่าว อีกท้ังเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานท า
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และผลิตไม้เพ่ือเป็นสินค้า ตลอดจนเพิ่มพ้ืนที่ท าไม้ให้มีปริมาณมากข้ึนและเพ่ือให้ผู้ที่จะท าการปลูกสร้างสวน
ป่ามีความม่ันใจในสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกสร้างสวนป่า เช่น การได้รับการยกเว้น
ค่าภาคหลวงและการไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์บางประการตามที่ก าหนด ไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 และเม่ือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะ รัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 
เนื่องจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวจ ากัดเฉพาะไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และที่ดินที่มีใบอนุญาต ให้แผ้วถาง
ป่าตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายป่าไม้เฉพาะ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สวนป่า เพ่ือให้ครอบคลุมไม้ทุก
ประเภท และน าที่ดินที่มีใบอนุญาตให้แผ้วถางตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายป่าไม้เฉพาะมาขึ้นทะเบียนเป็น
สวนป่า รวมทั้งยกเว้นค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ ส าหรับไม้ที่ได้จากการท าสวนป่า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ปลูกสวนป่ามากขึ้น  

พระราชบญัญตัิพนัธุพ์ชื พทุธศักราช 2518 พระราชบญัญตัิพนัธุ์พชื (ฉบับที ่2) พทุธศักราช 2535 
และพระราชบญัญตัิพนัธุพ์ชื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2550 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้เพื่อส่งเสริมและการควบคุมการใช้พันธุ์พืชที่ดี เนื่องจากประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็น
ส าคัญ แต่ปรากฏว่าการเพาะปลูกของเกษตรกรให้ผลต่อไร่น้อยกว่าที่ควรจะได้รับมากและผลิตผลยังมีคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อมีการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ สินค้าเกษตรของประเทศไทยจึงตกอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบทั้งในด้านคุณภาพและราคา อันเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ทั้งนี้ ก็เพราะ
ประเทศไทยยังขาดการส่งเสริมและการควบคุมการใช้พันธุ์พืชที่ดี ทั้งยังปล่อยให้มีการประกอบการค้าพันธุ์พืช
โดยเสรีไม่มีการควบคุมแต่ประการใด ทั้ งๆ ที่ขณะนี้มีผู้สั่ งพันธุ์ พืชจากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่าย
ภายในประเทศและมีการผลิตพันธุ์พืชจ าหน่ายแก่เกษตรกรเพ่ิม ขึ้นทุกปี และปรากฏว่ามีการจ าหน่ายพันธุ์พืช
เสื่อมคุณภาพและพันธุ์พืชปลอมปนอยู่เสมอ นอกจากนั้นก็ยังมีการโฆษณาเท็จหรือเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับ
คุณภาพของพันธุ์พืชเป็นการหลอกลวงให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย ฉะนั้น เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความ
คุ้มครองอย่างเพียงพอ และผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชสามารถด าเนินกิจการไปด้วยดี สมควรมีกฎหมายว่าด้วย
พันธุ์พืชเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และมีผลดีต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการคิดค้น และปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2526 ซึ่งอนุสัญญามีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองพืชป่ามิให้สูญพันธุ์ไปจากโลกโดยการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่านอกเหนือจากวิธีธรรมชาติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว   
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 นอกจากนี้ยังเพ่ือให้การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ควบคุมและการก ากับดูแลพืชสงวนและพืช
ต้องห้ามเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกซึ่ง
เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้าต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดและ
ห้ามมิให้ผู้ใดรวบรวม ขาย น าเข้าหรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า พืชอนุรักษ์ ซากของพืชอนุรักษ์ 
และพืชสงวน ส าหรับพืชอนุรักษ์ได้แบ่งตามอนุสัญญาไซเตส เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1 หมายถึง  หมายถึงชนิด
พันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และมีเหลืออยู่น้อยมาก  ห้ามมิให้น าเข้าส่งออก ยกเว้นกรณีพิเศษซึ่งจะต้องค านึงถึง
ความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆเป็นส าคัญ  เช่น กล้วยไม้รองเท้านารี (Paphiopedilum  spp.)  แวนด้าฟ้ามุ่ย 
(Vanda coerulea )  เป็นต้น ส่วนพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 หมายถึงชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ค่อนข้างน้อย แต่ยังไม่ถึงกับ
ใกล้สูญพันธุ์  มีการอนุญาตให้น าเข้า ส่งออกได้  แต่ต้องมีการ ควบคุมที่ เหมาะสม ตัวอย่างเช่น กูด
ต้ น  (Cyathea  spp.)  ว่ า น ไก่ น้ อ ย  (Cibotium barometz ) ป ร ง  (Cycas  spp.) ก ล้ ว ย ไม้ ทุ ก ช นิ ด 
หม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepanthes spp.) ระย่อม  (Rauvofia serpentina )  เป็นต้น พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 
3 หมายถึงชนิดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศสมาชิกอนุสัญญาไซเตส ประเทศใด
ประเทศหนึ่งแล้วขอความร่วมมือจากประเทศภาคี ให้ช่วยดูแลการน าเข้า ส่งออก ซึ่งชนิดพันธุ์นั้น เช่น ต้น
มะเมื่อย (Gnetum montanum )  พญาไม้ (Podocarpus neriifolius )  เป็นต้น 

พระราชบญัญตัคิุ้มครองพนัธุพ์ืช พุทธศักราช 2542 

 การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช 
เพ่ือให้มีพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยการ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน  โดยมาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ ระบุว่า 
“พืช” หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให้หมายความรวมถึงเห็ด และสาหร่ายแต่ไม่รวมถึงจุลชีพ
อ่ืน “พันธุ์พืช” หมายความว่า กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมือนหรือคล้ายคลึง
กัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ าเสมอ คงตัว และแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนในพืชชนิดเดียวกัน และให้หมายความ
รวมถึงต้น พืชที่ จะขยายพันธุ์ ให้ ได้ กลุ่ มของพืชที่ มี คุณ สมบั ติ ดั งกล่ าวข้างต้น  “พันธุ์ พื ช พ้ืน เมือง
เฉพาะถิ่น” หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  “พันธุ์พืช
ป่า” หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังมิได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่าง
แพร่หลาย “พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป” หมายความว่า พันธุ์พืชที่ก าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศซึ่งได้มี
การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่า และระบุว่าพันธุ์พืชดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียน ซึ่ง
การขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจดทะเบียนและการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  เมื่อได้จดทะเบียน
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คุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นของชุมชนใดแล้วให้ชุมชนนั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือจ าหน่ายด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของ
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้น นอกจากนี้ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์  ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้าจะต้อง
ท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้นด้วย ส่วนการเก็บ จัดหา หรือ
รวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ 
ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และท า
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้น าเงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์
พืช  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

กฎหมายระหวา่งประเทศ        
 อนสุญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัวป์า่และพืชปา่ใกลส้ญูพนัธุ์                
(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรอื 
CITES)   

 อนุสัญญาไซเตส คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญ
พันธุ์ มีอีกชื่อหนึ่งว่า อนุสัญญาวอชิงตัน (Washington Convention) เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2516 ซึ่งในปี พ.ศ. 2516 สหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ได้
จัดการประชุมนานาชาติขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพ่ือร่างอนุสัญญาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม 88 ประเทศ แต่
มีผู้ลงนามรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ทันทีเพียง 22 ประเทศ ส าหรับประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย 
แต่มาลงนามรับรองอนุสัญญาในปี พ.ศ. 2518 และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 นับเป็น
สมาชิกล าดับที่ 80 ปัจจุบัน อนุสัญญาไซเตส มีภาคีทั้งหมด 130 ประเทศ (ตุลาคม พ.ศ. 2538) เป้าหมายของ
อนุสัญญาไซเตส คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม ท าให้ปริมาณร่อย
หรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ วิธีการอนุรักษ์กระท าโดยการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้า
ระหว่างประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ อนุสัญญาไซเตสไม่ควบคุมการค้า
ภายในประเทศส าหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น (Native Species)การค้าสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ จะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต (Permit) ซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่อนุสัญญาควบคุมจะต้องมี
ใบอนุญาตในการน าเข้า (Import) ส่งออก (Export) น าผ่าน (Transit) และส่งกลับออกไป (Re-Export) โดย
ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่อนุสัญญาควบคุม จะระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 1,2,3 (Appendix I,II,III) ของ
อนุสัญญา  โดยการก าหนดรายชื่อชนิดพันธุ์ในบัญชีไซเตสใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งด้านอนุกรมวิธาน 
(Taxonomy) และข้อมูลด้านชีววิทยา (Biological Parameter) ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพของประชากร 
(Population Status) แนวโน้มประชากร (Population Trends) การแพร่กระจาย (Distribution) สถานะ
แหล่งที่อยู่อาศัย (Habitat Availability) แนวโน้มด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Trends) และการถูกคุกคาม 
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(Threats) เป็นตัวก าหนด นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ทางการค้าและสถานภาพการทาง
กฎหมายประกอบในการพิจารณาด้วยส าหรับประเทศไทยได้มีนโยบาย ที่เก่ียวข้องของกับอนุสัญญานี้ ได้แก่   

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่ 13 ในประเทศไทย พ.ศ. 2547 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518        
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535       
 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 58) พ.ศ. 2534 
 ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืช
อนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547   
 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2537   

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
         ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2538 
          ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2540 
         ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 
2543 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 
2545 
         ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่
ห้ามน าเข้าหรือส่งออก 
         ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536 

 ส าหรับพืชป่าที่อนุสัญญาควบคุม แบ่งออกเป็น บัญชีที่ 1 (Appendix I) เป็นชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญ
พันธุ์ ห้ามท าการค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือขยายพันธุ์เทียมซึ่งจะต้องได้รับการยินยอม
จากประเทศที่จะน าเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตให้ได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความอยู่รอดของ
ชนิดพันธุ์นั้นๆด้วย เช่น กล้วยไม้หายากบางชนิด ได้แก่ กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย เอ้ือง
ปากนกแก้ว เป็นต้น บัญชีที่ 2 (Appendix II)  เป็นชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ อนุญาตให้ค้าขายได้
แต่ต้องมีการควบคุม ไม่ให้เสียหายหรือจ านวนประชากรลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ ทั้งนี้
ประเทศที่จะส่งออกจะต้องควบคุมไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ในธรรมชาติ 
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บัญชีที่ 3 (Appendix III)  หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง
แล้วขอความร่วมมือจากประเทศภาคีให้ช่วยดูแลในการน าเข้าด้วย กล่าวคือ จะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก
จากประเทศถิ่นก าเนิด ซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณพืชป่าในอนุสัญญาไซเตส บัญชีที่ 1 (310 ชนิด) บัญชีที่ 2 
(24,881 ชนิด) และบัญชีที่ 3 (6 ชนิด) ซึ่งก็คือพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งสมุนไพรที่ศึกษามีจ านวน 1 ชนิด ที่อยู่ในบัญชีที่ 
2 ได้แก่ พืชจ าพวกเฟิร์นต้น (Cyathea  spp.) ส่วนสมุนไพรที่เหลือไม่ได้จัดอยู่ในบัญชีพืชอนุรักษ์ดังกล่าว 

 

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ                  
 (Convention on Biological Diversity หรือ CBD)  

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเป็นอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่ได้รับการรับรองจากการ
ประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมโลก ที่นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2534 ประเทศไทยได้
ลงนามให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ในล าดับที่ 188 โดยมีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานประสานการด าเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ อนุ
สัญญาฯ ตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์  อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน และ เพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม  ในด้านการอนุรักษ์ สัญญาก าหนดให้ภาคีต้องด าเนินการอนุรักษ์ทั้งในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
และการอนุรักษ์นอกถ่ินที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เช่น ในธนาคารพันธุกรรม สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว ์โดยมี
มาตรการต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งระบบพ้ืนที่อนุรักษ์ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรม การให้ความเคารพและ
สงวนรักษาความรู้และการปฏิบัติของชุมชนพ้ืนเมืองและท้องถิ่น  ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อนุสัญญาฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์ 
ได้แก่ มาตรา 8 (a) จัดตั้งระบบพ้ืนที่คุ้มครองหรือพ้ืนที่ซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ ส าหรับอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ซึ่งรวมทั้งสมุนไพร) (j) ให้ความเคารพ สงวนรักษา และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา (ความรู้
ที่เก่ียวกับสมุนไพร) ประดิษฐกรรม และการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่น และสนับสนุนการ
แบ่งปันอย่างเท่าเทียม ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญา ประดิษฐ์กรรม และการถือปฏิบัติ
นั้นๆ โดยเฉพาะความรู้และการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้จากขนบธรรมเนียม จะต้องให้ความมั่นใจว่า ชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนพื้นเมืองได้เห็นชอบและมีส่วนร่วมในการที่จะได้รับผลประโยชน์อันที่จะเกิดข้ึนด้วย  

จ. วเิคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะ 
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การศึกษาพืชสมุนไพรเปราะหอมครั้งนี้ ไม่มีความสับสนกับพืชชนิดอื่นๆ เพราะไม่มีสมุนไพรชนิดใดที่
มีชื่อเดียวกับเปราะหอม พบมีปรากฏใช้ในต ารับยาแผนไทยหลายขนาน โดยมีสรรพคุณขับลม แก้ปวดท้อง แก้
ท้องอืดท้องเฟ้อ และมีกลิ่นหอมจึงใช้แต่งกลิ่นในต ารับยาได้ดี ในบัญชียาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 
2556 ได้จัดเปราะหอมเป็นตัวยาช่วย เข้ากลุ่มยาขับลม กลุ่มยาถ่าย กลุ่มยากษัยเส้นแก้ปวดเมื่อย และตัวยา
ตรงในกลุ่มยาแก้ลมวิงเวียน นอกจากนี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีส่วนประกอบจากเปราะหอม ได้แก่ ยาหอม
ทิพโอสถ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ ยาธาตุบรรจบ ยาเขียวหอม ยาประสะจันทน์แดง ยาประสะเปราะ
ใหญ่ ยาประสะกานพลู นับว่าเปราะหอมเป็นสมุนไพรที่ส าคัญและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย และการทดสอบทางเภสัชวิทยา ทั้งฤทธิ์ช่วยการสมานแผล ฤทธิ์
ลดความดันโลหิต ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัว จากผลการวิจัยเบื้องต้นจึงควรน าไปต่อยอดวิจัยในเชิงคลินิกเพ่ือ
ทราบถึงปริมาณและความปลอดภัยการใช้ในคน และมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยน าไปกลั่นเป็นน้ ามันหอม
ระเหยจ าหน่ายให้ตลาดเครื่องหอมและธุรกิจสปาในราคาแพง จึงควรส่งเสริมให้มีการปลูกทดแทน หรือต่อยอด
ให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมสมุนไพรควบคู่กันไปด้วย 

ฉ. ขอ้มลูความคดิเหน็ 

จากการประเมินผล ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้สมุนไพรที่เป็นเพศหญิง (76%) และมี
ความเกี่ยวข้องกับสมุนไพรในฐานะผู้บริโภคยา (45%) และเป็นผู้ศึกษาสมุนไพร (42%) (ภาพที่ 1) จากแบบ
ส ารวจจากกลุ่มประชากรดังกล่าวพบว่า เปราะหอมเป็นสมุนไพรที่เป็นที่รู้จัก (49%) รู้จักเพียงเล็กน้อย (26%)  
และรู้จักเป็นอย่างดี (20%)  (ภาพที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาพืชสมุนไพรที่ศึกษาในครั้งนี้ (ภาพที่2) จัดว่า
เป็นสมุนไพรที่นิยมและรู้จักกันโดยทั่วไป และจากประเด็นการใช้สมุนไพรอื่นมาทดแทน พบว่าส่วนใหญ่ตอบว่า
พอจะหาสมุนไพรชนิดอื่นมาทดแทนได้ (34%) และหาสมุนไพรชนิดอื่นมาทดแทนได ้(30%) (ภาพท่ี4) 
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      เพศ        ช่วงอายุ 

ภาพที่ 1  ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง  

 

 

 

 

 

 

    แบ่งตามจังหวัด 

ภาพที่ 1  ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ผลการส ารวจความเป็นที่รู้จักของสมุนไพรที่ศึกษา 
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 ภาพที ่3 ผลการส ารวจความเป็นที่รู้จักของเปราะหอม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ผลส ารวจความคิดเห็นเรื่องความสามารถท่ีจะน าพืชสมุนไพรชนิดอื่นมาทดแทนเปราะหอม 
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บทสรปุ 

การประกาศให้เปราะหอมเป็นสมุนไพรควบคุมนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสม เนื่องจากพบการใช้

ประโยชน์ในต ารับยาแผนไทยโดยเฉพาะในบัญชียาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ได้จัดเปราะหอม

เป็นตัวยาช่วย เข้ากลุ่มยาขับลม กลุ่มยาถ่าย กลุ่มยากษัยเส้นแก้ปวดเมื่อย และตัวยาตรงในกลุ่มยาแก้ลม

วิงเวียน นอกจากนี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีส่วนประกอบจากเปราะหอม ได้แก่ ยาหอมทิพโอสถ ยาหอม

เทพจิตร ยาหอมนวโกฐ ยาธาตุบรรจบ ยาเขียวหอม ยาประสะจันทน์แดง ยาประสะเปราะใหญ่ และยาประสะ

กานพลู เปราะหอมจึงเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยาสูงและมีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัย ในเชิงเศรษฐกิจนิยม

น ามาสกัดน้ ามันหอมระเหยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการจ าหน่าย จึงควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และการปลูกทดแทน

ในสภาพธรรมชาติ รวมถึงต่อยอดแนะน าให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร โดยยังไม่

จ าเป็นต้องใช้มาตรการด้านกฎหมายไปควบคุมดูแล ให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนของหน่วยงานและผู้ประกอบ

อาชีพที่เก่ียวข้อง 
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